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ÚDAJE O POČTU OBYVATEL
Ukazatel
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V průběhu roku se uskutečnilo 22 svateb, z toho bylo 6 církevních. Jedna svatba z uvedeného
počtu se odehrála na zahradě.

Zlatá svatba
V sobotu 4. února si ve zdejší obřadní síni znovu po 50-ti letech řekli své ano manželé Jana a
Jan Rapanovi.
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POLITICKÝ ŽIVOT
Informace z jednání Rady
Rada městského obvodu Svinov se v roce 2012 sešla na 34 řádných jednáních, přijala mnoho
usnesení, z nichž některá jsou uvedena níže:





















souhlasila se studií „Koncepce zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce v Ostravě
místním nasvětlením“, zpracovanou společností PTD Muchová, s.r.o.
rozhodla podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 3.11.2011,
č.j. 58C 171/2003-260
souhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku
projednala žádost společnosti QUEEN reality, s.r.o. o uzavření věcného břemene pro
vedení a napojení přípojek inženýrských sítí, vyjádření k dopravnímu napojení a
zvláštnímu užívání ul. Stanislavského pro územní řízení stavby „Bytový dům
Harmonie Ostrava Svinov“
rozhodla nevyhlásit konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov, Bílovecká 10
a ředitele ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava- Svinov
souhlasila se zřízením Wi-fi sítě pro občany na ÚMOb Svinov, formou Ovanet
Freezone
rozhodla poskytnout finanční dar PS Ještěr ve výši 4.500,- Kč na úhradu nájmu sálu na
dětský maškarní ples
souhlasila se záměrem „Ekologizace kotlů K2, K3, K4 na Elektrárně Třebovice“, dle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bez připomínek
rozhodla zvýšit nájemné za pronájem pozemků za účelem provozování zahrádek od
1.4. 2012 takto : z 5,- Kč/m2/rok na 7,- Kč/m2/rok (trvalý pobyt ve Svinově)
z 10,- Kč/m2/rok na 12,- Kč/m2/rok (trvalý pobyt mimo Svinov)
a zvýšit nájemné za pronájem pozemků za účelem provozování zahrádkářských osad
od 1.4.2012 takto : ze 7,- Kč/m2/rok na 10,- Kč/m2/rok
rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Vestavba výtahu 630 kg včetně
stavebních úprav a statického zajištění stropu 1.NP, Dr. Brauna 369 – realizační
projektová dokumentace „ zájemci Ing. arch. M. Adamčík, Teslova ul. Ostrava- Přívoz
za cenu nejvýše přípustnou 70.800,- Kč včetně DPH
rozhodla zvýšit nájemné za pronájem pozemků pod garážemi od 1. 4. 2012 takto :
z 30,- Kč/m2/rok na 40,-Kč/m2/rok
rozhodla o záměru pronajmout nebytové prostory v 1., 2. a 3. NP v objektu na nám.
Dr. Brauna 369/6 za účelem jejich využití k podnikání – s preferencí poskytování
zdravotní péče
souhlasila po dobu realizace stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.
etapa“ s instalací dvou zpomalovacích prahů a odpovídajícího svislého dopravního
značení na ul. Bří. Sedláčků
rozhodla o konání pietního aktu k výročí osvobození Svinova dne 27.4.2012 v parku
ČSA od 16.00 hodin
vzala na vědomí předložená kritéria a pokyny ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p.o. pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
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projednala zprávu o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MOb Svinov ke
dni 6.3.2012
 souhlasila s konceptem realizační projektové dokumentace stavby „Revitalizace
přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - přístřešky bus, zastřešení a přístřešky pod
mosty“ bez připomínek
 doporučila Zastupitelstvu MOb Svinov rozhodnout o záměru prodeje bytového domu
na ul. Axmanově č.p. 368 včetně pozemků parc.č. 1116 a 1115
 schválila plán oprav domovního a bytového fondu svěřeného MOb Svinov na rok
2012
 projednala doručené cenové nabídky na akci „Oprava schodiště ul. Urbaníkova
v Ostravě-Svinově“ a rozhodla zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu
společnosti STAVEX Ostrava, s.r.o. se sídlem Ostrava Svinov za cenu nejvýše
přípustnou 119 893,38 Kč včetně DPH
 projednala doručené cenové nabídky na akci „Instalace kompletního systému
etážového topení v bytech: č. 2 v domě č.p. 138, č. 2 v domě č.p. 256, č. 8 v domě č.p.
123 na ul. Bílovecká a č. 3 v domě č.p. 55 na ul. Bratří Sedláčků v Ostravě-Svinově“
a rozhodla zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu Ant. Lichému s místem
podnikání Vřesina u Ostravy za cenu nejvýše přípustnou 289 513,- Kč včetně DPH
 souhlasila po dobu stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“
s instalací dvou zpomalovacích prahů a odpovídajícího dočasného svislého dopravního
značení na ul. Bratří Sedláčků dle zákresu odsouhlaseného Policií ČR-DI
 požádala Dopravoprojekt Ostrava, aby bylo do projektu dopravních opatření při
uzavírce severního silničního mostu ul. Opavské zahrnuto také dočasné dopravní
značení na ul. Opavské, Bří. Sedláčků a Luční, kterým bude po dobu uzavírky
zamezeno tranzitu vozidel po ul. Bří. Sedláčků
 rozhodla požadovat po spol. Ostreal s.r.o. U Rourovny 556/3 vydání bezdůvodného
obohacení ve výši obvyklého nájemného z nově vzniklých bytových jednotek
umístěných v půdních prostorách domu U Rourovny 556
 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování údržby, oprav a revizí
plynových zařízení, prováděných v rámci údržby a oprav v objektech domovního a
bytového fondu a nebytových prostorů v majetku SMO, se svěřenou správou MOb
Svinov“ zhotoviteli Bytprům, v.d. Výškovická 3052/38, 700 30 Ostrava – Zábřeh
 vzala na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ Dobroslava Lidmily p. Marie Malinové dipl.
um. o ukončení čerpání rodičovské dovolené ke dni 30.6.2012 a odvolání z funkce
statutární zástupkyně ZUŠ Dobroslava Lidmily PhDr. Lydie Romanské
 rozhodla zaslat výzvu k podání cenové nabídky na obnovu a výměnu svislého a
vodorovného dopravního značení místních komunikací III. a IV. třídy v rozsahu dle
přílohy č. 1 materiálu zájemcům: PROZNAK – dopravní značení, s.r.o., Ostravské
komunikace, a.s. a KOPEČNÝ – K+K,s.r.o.
 rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Dr. Brauna
369/6 s Knihovnou města Ostravy, p.o. zastoupenou ředitelkou Mgr. M. Sabelovou
 jmenovala zástupcem velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrava- Svinov
pana Radima Kotalu
 uložila starostce předložit MMO – Útvaru hlavního architekta návrh na změnu
regulativů funkčního a prostorového uspořádání území Územního plánu města Ostravy
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pro MOb Svinov, a to u „občanské vybavenosti“ u funkčního využití „vhodné –
ubytování, stravování“ doplnit o „ubytování pouze hotelového typu, stravování“
rozhodla zaslat podnět ve věci sociální problematiky – financování ubytoven ze
státního rozpočtu: veřejnému ochránci práv, předsedkyni parlamentu, předsedovi
senátu a ministrovi práce a sociálních věcí
rozhodla o konání vánočního jarmarku dne 1. prosince od 10.00 hodin před kostelem
Krista Krále a poté se od 16.00 hodin uskuteční rozsvěcování vánočního stromu
rozhodla zadat společnosti KOPEČNÝ – K+K, s.r.o. veřejnou zakázku malého
rozsahu na obnovu a výměnu svislého a vodorovného dopravního značení místních
komunikací III. a IV. třídy v rozsahu dle cenové nabídky za cenu nejvýše přípustnou
101.966,- Kč včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo
projednala Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly městského obvodu v roce 2012
projednala žádost Živnostenského úřadu MMO o vyjádření k návrhu tržního řádu ve
věci prodeje živých zvířat a souhlasila s prodejem živých ryb na území celého obvodu
a souhlasila s prodejem živých zvířat, produktů z nich a zvířat v zájmovém chovu na
tržišti před svinovskou sýpkou a na tržním místě – areál TJ Svinov
projednala návrh cenové mapy stavebních pozemků města Ostravy na území MOb
Svinov a souhlasila s jeho návrhem
projednala návrh smlouvy o vzájemné spolupráci mezi MOb Svinov a Sborem
dobrovolných hasičů Ostrava – Svinov a návrh vnitřní směrnice č. 3/2012, kterou se
vydávají Zásady pro krátkodobý pronájem (výpůjčku) části objektů a uložila starostce
předložit po úpravách oba návrhy k připomínkování do 31.10. lídrům politických
stran a uskupení
schválila „Podmínky užívání nebytových prostor Městskou policií Ostrava“ v budově
č.p.369 na náměstí Dr. Brauna
vzala na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2012
vzala na vědomí informaci o poskytnutí podpory z Operačního projektu Životní
prostředí na projekt „Snížení emisí ze spalovacích procesů v objektu Technického
dvora Ostrava-Svinov“ ve výši 5.442.052,- Kč a spolufinancování ze zdrojů SR ve
výši 320.120,- Kč
rozhodla uzavřít smlouvu s J. Lištiakem, jednatelem společnosti Greener, s.r.o.
Ostrava o nájmu nebytových prostor objektu na Kmochově ul. 341/1 o celkové
výměře 223,48 m2 od 1.10. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za
nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok (nebytové prostory), za nájemné 170,- Kč/m2/rok
(venkovní terasa) a o nájmu funkčně souvisejícího pozemku parc.č. 1573/3 o výměře
570 m2 za nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok
rozhodla pronajmout společnosti RENT 24 s.r.o. se sídlem v Brně, Veveří prodejní
stánek č.3 (směr svinovské mosty) v přednádražím prostoru o výměře 9,75 m2 od
8.10.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné
3.800,- Kč za účelem pronájmu vozidel a za podmínky složení kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného
schválila Plán zimní údržby místních komunikací v MOb Svinov na období od
1.10.2012 do 31.5.2013
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souhlasila s projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „Revitalizace centra
městského obvodu u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní
činnosti z minulosti“ zpracovanou společností Projekt 2010, s.r.o. s připomínkou
zapracování likvidace septiku
rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení emisí ze spalovacích
procesů v objektu Technického dvora O.Svinov – zpracování zadávací dokumentace a
vedení dotační management“ zájemci TEDEAS, s.r.o. Třinec – Lyžbice za cenu
nejvýše přípustnou 68.400,- Kč vč. DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo
projednala doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Komplexní servis výtahů instalovaných v budovách ve správě MOb Svinov“ a
rozhodla zadat tuto zakázku zhotoviteli VÝTAHY OSTRAVA SERVIS, s.r.o. dle jeho
cenové nabídky za cenu nejvýše přípustnou 1500,- Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít
s ním Smlouvu o dílo
rozhodla uzavřít se Správou silnic Moravskoslezského kraje , p.o. smlouvu o právu
provést stavbu „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za
účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
projednala koncept projektu „Úprava linky č. 46 v městském obvodu Svinov“
zpracovaný společností UDI MORAVA s.r.o., souhlasila s prodloužením autobusové
linky č. 46 o úsek přes jižní svahy dle 1. varianty konceptu a ukládá starostce
projednat tento koncept se starosty Polanky nad Odrou, Poruby, Krásného Pole a
Pustkovce
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet MOb Svinov pro rok 2013, rozpočtový
výhled MOb Svinov na léta 2014 – 2016 a uložila starostce předložit tyto návrhy
k projednání zastupitelstvu
vzala na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-9/2012
projednala žádost odboru financí a rozpočtu MMO o vyjádření k provozování loterie,
nebo jiné podobné hry v provozovně na ul. Fr. a Anny Ryšových a nesouhlasila s tímto
provozováním

Informace ze zasedání Zastupitelstva
Během roku se Zastupitelstvo MOb Svinov sešlo na 4 řádných zasedáních a v jejich průběhu
mimo jiné
 rozhodlo poskytnout dotaci Slezskému souboru písní a tanců Opavica 10.000 Kč na
činnost sdružení, dopravu, opravu klavíru aj.
 rozhodlo poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, místní organizaci Ostrava ve
výši 5.000 Kč na organizaci XII. ročníku závodu v lovu ryb Svinovský pohár
 rozhodlo poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, místní organizaci Ostrava ve
výši 5.000 Kč na celoroční činnost kroužku mládeže
 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov, odd. národní házené, ve výši 40.000 Kč
na materiálové vybavení, činnost družstev v soutěžích, provoz oddílu aj.
 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov, odd. národní házené, ve výši 20.000 Kč
na soustředění žáků a juniorů
 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov, odd. volejbalu, ve výši 3.000 Kč na
pronájem tělocvičny a ceny na 16. ročník turnaje „O putovní pohár starostky“
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rozhodlo poskytnout dotaci Knihovně města Ostravy ve výši 6.000 Kč na projekt
„S knihou mě baví svět“
rozhodlo poskytnout dotaci Junáku svazu skautek a skautů ČR ve výši 13.000 Kč na
činnost oddílu a táborové vybavení
rozhodlo poskytnout dotaci Sboru dobrovolných hasičů Svinov ve výši 13.000 Kč na
dovybavení a činnost mládežnických družstev
rozhodlo poskytnout dotaci Pionýrské skupině Ještěr ve výši 13.000 Kč na nákup věcí
potřebných pro práci s dětmi, nátěry dřevěných stanů a stavební materiál
rozhodlo poskytnout dotaci SK – Svinov o.s. ve výši 5.000 Kč na odměny pro děti
rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vítkovice Svinov ve výši 55.000 Kč na činnost
družstva, nájem a provozní režii
rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vítkovice Svinov ve výši 2.000 Kč na financování
oslav 90. výročí založení oddílu kopané
rozhodlo o záměru prodeje byt. domu na ul. Axmanova 368/1, včetně pozemků parc. č.
1115 a 1116 vše v k.ú. Svinov za podmínek:
- termín podání nabídek do 30 dnů od vyhlášení záměru prodeje
- minimální nabídky 4 mil. Kč
- nejvyšší nabídce
- náklady spojené s prodejem nemovitostí ponese kupující
projednalo a souhlasilo s návrhem změny Územního plánu města Ostravy, a to změnu funkční
plochy „Bydlení hromadné“na „Bydlení individuální“ na pozemku parc. č. 242/1 a změnu
funkční plochy „Občanská vybavenost“ na „Bydlení individuální“ na pozemcích parc. č.
254/1, 258/1 a 258/2 vše v k.ú. Svinov a uložilo starostce předložit tento návrh MMO –
Útvaru hlavního architekta

schválilo celoroční hospodaření MOb Svinov za rok2011 a souhlasilo bez výhrad
vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok
2011
vzalo na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1 – 3/2012
rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 242/1zahrada v k.ú. Svinov za následujících podmínek : na pozemku bude realizována
výstavba samostatných rodinných domů dle varianty vypracované Ing. Petrou
Michalíkovou a veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 535/1, orná
půda v k.ú. Svinov s tím, že náklady spojené s prodejem ponese kupující, na pozemku
bude realizována výstavba sólo domů dle varianty vypracované projekční kanceláří
VIAPROJEKT s.r.o., termín podání nabídek do 30 dnů od vyhlášení záměru prodeje a
nejvyšší nabídce
rozhodlo vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 218 a
parc. č. 217/2 v k.ú. Svinov z důvodu znemožnění příjezdu k pronajatým částem
pozemků a využití těchto pozemků v budoucnu, např. pro výstavbu parkovacích stání
rozhodlo prodat pozemek parc.č. 3680/2 o výměře 861 m2 a pozemek parc. č. 3681
o výměře 843 m2 v k.ú. Svinov Bytovému družstvu ELEKTRA 5696, 5766 na
Elektrárenské ulici za kupní cenu ve výši 681.600,- Kč
vzalo na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1- 6/2012
projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva MOb Svinov ke dni
7.9.2012
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schválilo předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MOb Svinov pro rok
2013 včetně tematických okruhů
schválilo rozpočet městského obvodu Svinov pro rok 2013
projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení ZMOb Svinov ke dni 5.12.2012

Krajské volby
Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Jako
obvykle se volilo ve třech okrscích – 307 (ZŠ Bílovecká 10), 308 (ZUŠ Bílovecká 1) a 309,
kde došlo ke změně místa. Okrsek 309 zahrnuje ulice Evžena Rošického, Josefa Kainara, V
Závětří, Oty Pavla, Elzy Trioletové, Marie Kudeříkové, Jánského, Jasnou, Urbaníkovu,
Květinovou, Letní, Chrpovou, Sjízdnou. Místo v budově ECHA tak občané volili v Základní a
mateřské škole na ulici E. Rošického 1082.
Celková účast voličů byla 44,25 %.
Konečné výsledky (v %):
ČSSD
KSČM
ODS
KDU-ČSL
Nezávislí
22,64
19,14
17,74
8,46
8,07
Hejtmanem byl zvolen pan Miroslav Novák za ČSSD, krajskou zastupitelkou se stala také
starostka Svinova paní Eva Poštová kandidující za ODS.

VEŘEJNÝ ŽIVOT
Bruslení
Na sobotu 11. února zorganizovala komise pro kulturu, mládež a sport při Radě městského
obvodu Svinov velmi oblíbenou akci, a to bruslení na porubském zimním stadionu. Na ledě se
vydováděly nejen děti, mládež, ale i rodiče a dokonce i prarodiče.

Výlet na Pustevny
Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov uspořádala v sobotu 3. března
lyžařský zájezd na Pustevny. Za sněhem do Beskyd vyrazil autobus nejen se zdatnými lyžaři,
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ale i s těmi, kteří se vypravili na hory sáňkovat, nebo šli na pěší túru zasněženou a
prosluněnou krajinou.

Nejstarší občanka Svinova
V březnu letošního roku se dožila krásných 100 let paní Marie Giričová. K tomuto
významnému jubileu jí přišly popřát místostarostka obvodu paní Ing. Jiřina Broulíková a
předsedkyně komise pro občanské záležitosti paní Radmila Jančíková. Oslavenkyni předaly
kromě drobných dárků, kytice i slavnostně ozdobený dort.

Pietní akt
Dne 27. dubna se v parku Československé armády uskutečnil pietní akt k 67. výročí
osvobození Svinova. Rada městského obvodu spolu se zástupci stran ODS, KDU – ČSL,
ČSSD a KSČM uctila památku padlých položením kytic u památníků obětí II. světové války.
O kulturní program se postaraly děti zdejší základní školy, MŠ E. Rošického a dechová hudba
„Veselka“ pod vedením p. Jaroslava Strakoše.

Májová veselice
V pátek 4. května uspořádaly místní organizace KDU-ČSL a ČSSD Svinov v sále Autoškoly
Spáčil „Májovou veselici“. K poslechu a tanci hrála skupina Flash.

Sousedské smažení vaječiny
V pátek 25. května odpoledne se na rybářské chatě zvané Bečkárna v Dubí, na Luční ulici
konala akce s názvem sousedské smažení vaječiny. Pořádal ji klub Slunečnice – R. Jančíková,
J. Vonšík, J. Broulíková a J. Kusýn. Počasí se vydařilo, bylo příjemně teplo a přítomných bylo
také hojně, proto se „kuchaři“ připravující vaječinu měli co ohánět. Na přípravu jídla padlo
více než 220 vajíček.

Zájezd Slavkov u Brna
Komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu Svinov uspořádala zájezd do
Jihomoravského kraje po stopách napoleonských válek. Účastníci navštívili krásný zámek
ve Slavkově u Brna, kde právě probíhala floristická výstava na téma Zámek plný pohádek.
Slavkovský zámek není známý jen bitvou u Slavkova, ale také jako sídlo významného
českého rodu Kouniců. K 300. výročí narození Václava Antonína Kounice, kancléře čtyř
panovníků, zde probíhala velmi zajímavá výstava, kterou také navštívili. Poté si prohlédli
Mohylu míru, první mírový památník v Evropě, který byl postaven na počest obětí bitvy
u Slavkova.
Na závěr navštívili farmu Bolka Polívky v Olšanech.

Pouť 2012
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Ve dnech 23. a 24. června (sobota, neděle) se uskutečnila tradiční pouť před kostelem Krista
Krále. Zahájila ji paní starostka E. Poštová ve 14 hodin, následovalo vystoupení dětí
z mateřské školy a souboru Opavička. Po té následoval blok hudebních čísel – Pavel Novák
hraje pro děti a s dětmi, koncert skupiny Stanleyś Dixie street band a koncert Pavla Nováka se
skupinou Family. Večer od 19. hodin byla diskotéka.
V neděli program začala dechovka Polanka a odpoledne pro děti vystoupili klauni Bambula a
Bimbula.

Odpoledne plné her
Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov ve spolupráci s Pionýrskou
skupinou Ještěr uspořádala v neděli 2. září odpoledne plné her a soutěží u příležitosti zahájení
školního roku. Za základní školou na ulici Bílovecká 10 se sešly děti různých věkových
kategorií . Mohly si vyrobit indiánské čelenky, soutěžily ve skákání v pytli, třídění odpadů,
hodu na cíl, přenášení míčků, kromě těchto aktivit se také povozily na motorkách a koních.
Městská policie toto odpoledne dětem zpříjemnila ukázkou výstroje a výzbroje, kterou
policisté používají. Shlédly i výcvik policejního psa, který před zraky všech diváků předvedl
zadržení zloděje, což se dětem obzvlášť líbilo.
Na závěr byli všichni soutěžící oceněni drobnými dárky.

Škola začíná
V sobotu 8. září se na svinovském hřišti uskutečnila akce pod názvem „Škola začíná“
pořádaná místním sdružením ODS. Sešlo se zde kolem stovky dětí, které si zasoutěžily
v mnoha disciplínách. Lovily ryby, skákaly v pytli, absolvovaly slalom a házely na cíl.
Starší si zahrály golf či tenis.
Na závěr při losování odměn bylo překvapení dokonalé. Rodičům se také dopoledne líbilo a
spokojenost byla všeobecná.

Zájezd do Kunštátu a Lysic
Komise pro občanské záležitosti při Radě MOb Svinov uspořádala v sobotu 15. září zájezd
do Kunštátu a Lysic.
Městečko Kunštát není známo jen historií, televizním seriálem, ale nyní i hrnčířskými trhy.
Náplní zájezdu byla právě návštěva těchto trhů, účastníci zamířili na prohlídku výrobků 184
keramiků a hrnčířů. Stánky byly plné krásných výrobků od hrníčků až po zahradní keramiku,
mnozí pak přicházeli k autobusu s naditými taškami plných nádherných dárků.
Další zastávkou byly Lysice, kde si prohlédli krásný barokní zámek s kouzelnou zahradou.

Cvičení žen
V říjnu bylo zahájeno pravidelné zdravotní cvičení žen pod vedením fyzioterapeutky paní
Velartové. Každé úterý dopoledne v průběhu školního roku se schází skupinka žen v malém
sále školní tělocvičny ZŠ a MŠ na Bílovecké 10 a hodinu a půl si protahují svá těla. Cvičení
zajistila komise pro občanské záležitosti.

Posezení u cimbálu
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V pátek 23. listopadu se v restauraci U Vlka uskutečnil koncert cimbálové muziky Lipka
Ostrava. Muzikanti hráli k poslechu i k tanci, kdo netančil, tak si aspoň zazpíval známé
moravské písničky. Program byl zpestřen bohatou tombolou obsahující např. balíčky
s ovocem, bažanta a další dobroty.

Výlet do Krakova
Komise pro občanské záležitosti při Radě MOb Svinov uspořádala autobusový zájezd do
předvánočně vyzdobeného Krakova. Účastníci si nejprve prohlédli královský hrad Wawel
s krásným historickým vybavením, spatřili i známý obraz Leonarda Vinci „Dáma
s hranostajem“, pak navštívili vánoční trhy na hlavním náměstí a Sukenice.

Bruslení s Mikulášem
Komise pro kulturu, mládež a sport při RMOb Svinov uspořádala dne 2. prosince pro děti
s doprovodem rodičů bruslení. Ledovou plochu tentokrát navštívil i Mikuláš s čertem, kteří
dětem přinesli sladkou nadílku.

Rozsvícení vánočního stromu
Na sobotu 1. prosince připravila Rada MOb Svinov pro občany a zejména děti na náměstí
před kostelem Krista Krále již druhý vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu.
Od rána prodávali trhovci ve stáncích punč, zabijačkové speciality, jmelí, med a spoustu
dalších produktů.
Z krásně vyzdobeného a osvětleného podia upraveného z přistaveného kamionu po celý den
zněly písničky a tance v podání žáků naší základní a umělecké školy, kteří rovněž celý
program moderovali. Odpoledne následoval koncert dixilendové kapely a děti ze všech tří
mateřských škol spolu s učitelkami předvedly připravené vánoční pásmo.
Po celý den byl v provozu dřevěný historický kolotoč, malí i velcí se mohli zdarma povozit,
děti ve stanu kreslily obrázky a přáníčka, která posléze vhodily do schránky na podiu a
Mikuláš je za to odměnil sladkostmi.
Po setmění pozdravil přítomné farář P. Jan Larisch, připomenul nadcházející adventní období
a blížící se Vánoce, starostka Eva Poštová popřála všem klidné a spokojené prožití vánočních
svátků, pak za zvuku sóla trubky byl slavnostně rozsvícen nádherně ozdobený vánoční strom.

Mikulášská nadílka
Komise pro kulturu, mládež a sport RMOb Svinov i letos připravila pro svinovské žáka a děti
„Mikulášskou nadílku“. Všichni navštívili kostel Krista Krále, kde zhlédli film o sv. Mikuláši
a zazpívali za doprovodu Lucie Mužíkové vánoční písně. Nejmenší děti byly při odchodu
obdarovány sladkostmi.
Slavnostní den zahájili starší žáci Mikulášským turnajem ve vybíjené. Vítězové i poražení
byli odměněni sladkým překvapením.
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Zajímavost na úrovni města
Ve středu 21. března bylo slavnostně otevřeno nové nákupní a zábavní centrum v Ostravě
s názvem Forum Nová Karolina. Nákupy je možno realizovat v PeekCloppenburg (PC),
CA, MarkSpencer, HM, Intersport, Puntanela, Pompo, dále je tam multikino Cinema
City, PURE Jatomi fitness, dětský koutek a řada kaváren, fastfoodů a restaurace Pizza
Coloseum.
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HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
Schválený rozpočet městského obvodu
PŘÍJMY celkem
BĚŽNÉ daňové
nedaňové (poskytované služby, pronájmy)
DOTACE
Převody ze soc. fondu
KAPITÁLOVÉ (prodej pozemků)
Konsolidace příjmů
FINANCOVÁNÍ celkem
v tom - volné zdroje
- účelově vázané prostředky
CELKOVÉ ZDROJE
ČLENĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
Vnitřní obchod (Plato)
Silnice, pozemní komunikace, doprava – opravy, údržba, značení
Příspěvek Technický dvůr
Příspěvek ZŠ a MŠ
Příspěvek ZUŠ
Příspěvky a dotace jiným organizacím
Kultura, rozhlas a sdělovací prostředky
Bytové hospodářství
Pohřebnictví, náklady na pohřby
Komunální služby – pozemky, el. energie
Záležitosti bydlení j.n. - narušené stavby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Dům služeb – provoz, služby, opravy
Správa
Obecné příjmy a výdaje
Pojištění majetku
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Výdaje na platy
Konsolidace výdajů
KAPITÁLOVÉ celkem
PD rozšíření park. stání ul. Rošického
Nová MŠ Stanislavského
Výstavba sportovního hřiště ul. Rošického
Výkup pozemků

v tis. Kč
35 323
3 936
13 936
16 957
344
150
- 344
3 413
2 500
913
38 392
38 392
320
1 790
9 167
7 046
80
200
303
4 698
6
167
10
22
258
1 375
181
2 610
25
180
344
252
8 760
- 344
815
110
205
200
300
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Závěrečný účet za rok 2012
Za období 1 – 12/2012 došlo k navýšení schváleného rozpočtu z částky 38.392 tis. Kč na
43.160 tis. Kč, tj. o 4.768 tis. Kč, z čehož největší podíl tvoří navýšení přijatých účelových
dotací. Jedná se o dotace poskytnuté zejména na běžné výdaje v oblasti školství, na výkon
státní správy, neúčelová dotace na provoz, úklid a správu přednádraží, sociálně-právní
ochranu dětí, prevenci kriminality, zavedení pomocného analytického přehledu, odstupné
společnosti T-Mobile ČR a.s., volby do zastupitelstva kraje a neúčelová dotace z přerozdělení
výtěžku z loterií a jiných podobných her.
Plnění příjmů a výdajů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Konsolidace – sociální fond
Konsolidace - převody mezi účty
Příjmy celkem po konsolidaci
Běžné výdaje
Konsolidace – sociální fond
Konsolidace – převody mezi účty
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: příjmy – výdaje
Financování
RCH
Zapojení účelových prostředků
Volné prostředky
Financování celkem

3 926 693,96
15 383 978,47
255 364,00
22 081 577,20
343 700,00
1 500 000,00
39 803 913,63
36 180 462,93
343 700,00
1 500 000,00
4 705 541,52
40 886 004,45
- 1 082 090,82
42 407,78
770 514,00
269 169,04
1 082 090,82

Kapitálové výdaje
PD revitalizace centra u ZŠ Bílovecká 1
102 000,00
Nová MŠ ul. Stanislavského
311 950,00
Výměna oken, balkonových dveří, vstupních vchodových dveří
ul. Bílovecká č.p. 115, 118, 123 a 155
995 939,64
Instalace topení v 5 bytech
362 545,08
Rekonstrukce č.p.369 nám. Dr. Brauna
celkové náklady 2 767 436,80
z toho investiční účelová dotace z rozpočtu města 1 543 439,80
Výkup pozemku
36 070,00
Snížení emisí Technický dvůr
129 600,00

Hospodaření příspěvkových organizací
Hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava – Svinov skončilo ziskem ve výši
356,72 Kč (v hlavní činnosti ztrátou ve výši 92 762 28 Kč, v hospodářské činnosti ziskem
93 119, - Kč).
Výsledkem hospodaření Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov
je zisk ve výši 80 283,71 Kč (škola má pouze hlavní činnost).
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Hospodaření Technického dvoru Ostrava – Svinov skončilo ziskem ve výši 1 811,49 Kč (v
hlavní činnosti ztráta ve výši 28 890,51 Kč, v hospodářské činnosti zisk ve výši 30 702, Kč).
Ve dnech 2. – 3. dubna 2013 bylo provedeno závěrečné přezkoumání hospodaření městského
obvodu, které navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření provedené za období od 1.1.2012
do 30.9.2012 ve dnech 5. – 6. 11.2012. Přezkoumání provedla společnost TOP AUDITING
Brno, spol. s r.o.
Citace závěrečného vyjádření: „Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a
nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
v budoucnosti.“
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ČINNOST PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ A DRUŽSTEV
Společnost RAVEN CZ, a.s.
Od letošního roku sídlí v prostorách Tažírny trub Svinov na Bílovecké ulici akciová
společnost RAVEN CZ. Tato firma byla založena v roce 1993 na Slovensku v Povážské
Bystrici. Na český trh s hutním materiálem značka RAVEN vstoupila v roce 2002 založením
dceřiné společnosti RAVEN CZ a. s., se sídlem v Hradci Králové. Otevřením velkoskladu
v Brně v roce 2006 a později i nového skladu v Ostravě společnost RAVEN rozšířila
distribuční síť v České republice.
V současnosti patří k významným distributorům hutního materiálu.
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VÝSTAVBA A BYTOVÁ SITUACE
Úpravy v domech na Bílovecké ulici
V bytech domů č.p. 115, 118, 123, 138 a 155 patřících MOb Svinov došlo letos k modernizaci
a tím ke zlepšení bydlení. Stará dřevěná okna a balkonové dveře byly vyměněny a nahrazeny
novými kvalitnějšími. Současně byly vyměněny i vstupní vchodové dveře v uvedených
domech. Tuto náročnou a také rozsáhlou akci provedla firma SV UNIPS, s.r.o., byly
vykonány práce v celkové hodnotě 4 487 000,- Kč.

Instalace topení
Staré plynové topení v pěti bytech v domech č.p. 118 (byt č.1), 123 (byt č. 8), 138 (byt č.2),
256 (byt č.2) na ulici Bílovecké a 55 (byt č. 3) na ulici Bří. Sedláčků bylo modernizováno za
celkovou sumu 362.545 Kč.

Rekonstrukce domu č.p. 369
V domě č.p. 369 na náměstí Dr. Brauna byla po několik let služebna městské policie (MP),
z důvodu centralizace byla však přemístěna do Poruby na ulici Martinovskou. V lednu tohoto
roku začalo stěhování MP do nových prostor a koncem dubna byla budova vyklizena. Vedení
obvodu rozhodlo, že požádá o tuto nemovitost SMO Ostrava, upraví ji a přemístí do ní
knihovnu a volné prostory nabídne lékařkám, které měly pronajaty ordinace v budově ECHO
v ulici Nad Porubkou. ECHO bylo totiž v letošním roce prodáno realitní kanceláři a nájemci
dostali výpovědi.
Celkové náklady rekonstrukce si vyžádaly 2 767.436,80 Kč, byly částečně kryty investiční
účelovou dotací 1 543.439,80 Kč poskytnutou z rozpočtu statutárního města Ostrava. Dům
č.p. 369 se po rekonstrukci stal bezbariérovým, byl vybaven výtahem s nájezdovou rampou.

Oprava elektroinstalace
V bytovém domě č.p. 118 na Bílovecké ulici byla provedena generální oprava silnoproudých
a slaboproudých elektrických rozvodů a elektrických zařízení ve společných prostorách
(sklepy, chodby, schodiště, půda a zvonky) v celkové hodnotě 342 000,- Kč.

Rozšíření kapacity ubytovny v Dubí
Loni otevřená ubytovna fy. Estate Movit Ostrava a.s. na ulici Fr. a A. Ryšových pro sociálně
slabé občany měla kapacitu 20 osob. Ubytovna vznikla přes nesouhlas vedení obvodu.
V červnu předali vlastníci objektu v Dubí na podatelnu MOb Svinov CERTIFIKÁT, kterým
autorizovaný inspektor stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci z hlediska stavebního
zákona a stavba může být podle této dokumentace provedena (nahrazuje stavební povolení).
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Stavebními úpravami tak nově vzniklo 31 pokojů, z toho v 1. NP pro 30 osob, ve 2. NP pro 21
osob. Rovněž zde vznikla malá prodejní jednotka.
Dne 30. srpna byla stavba zkolaudována.

Výměna oken
V domech č.p. 155 a č.p. 10 (školní byt) na Bílovecké ulici byla provedena výměna střešních
oken, náklady činily 612 000,- Kč.

Investiční akce
Studie odtokových poměrů vodního toku Mlýnka
Snížení emisí ze spalovacích procesů v objektu TD Ostrava – Svinov
- projektová dokumentace
- zpracování žádosti o dotaci
– schválená dotace
– dokumentace pro provádění staveb
Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1
– schválená dotace
– dokumentace pro provádění staveb
Nová MŠ na ul. Stanislavského – projektová dokumentace
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288.000,- Kč
172.650,- Kč
138.000,- Kč
5.762.171,- Kč
67.200,- Kč
6.975.000,- Kč
102.000,- Kč
354.000,- Kč

DOPRAVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Uzavření části svinovských mostů
Z důvodu plánovaných oprav svinovských mostů byl 13. ledna uzavřen jižní most (směr do
Ostravy). Na mostě severním byl vedle dvou zachovaných jízdních pruhů ve směru na Opavu,
vytvořen nový jízdní pruh ve směru do města, a to pouze pro vozidla veřejné hromadné
dopravy, vozidla stavebních firem, sanitní, hasičské a policejní vozy. Tramvaje projížděly
most po jednokolejné trati.
Uzavřením jednoho mostu došlo k výraznému nárůstu počtu projíždějících vozidel na ul.
Bílovecké, Nad Porubkou a Polanecké. Na křižovatce těchto ulic byl provoz řízen světelnou
signalizací. V době dopravních špiček se krátkodobě tvořily fronty.
Na křižovatce ul. Polanecké a nájezdové rampy na okružní křižovatku ul. Rudné a dálnice
D1 byla změněna trasa hlavní silnice, což umožňovalo řidičům plynulé odbočení na rampu a
pokračování ve směru do centra. Zde se žádné velké problémy nevyskytly.
Na křižovatce ul. Nad Porubkou a F-rampy ul.Rudné byla rovněž změněna přednost, což
umožnilo plynulý průjezd z Poruby do Svinova a zpět. Na těchto důležitých křižovatkách
hlídkovali policisté a v případě potřeby koordinovali průjezd vozidel.
Z důvodu neúměrného nárůstu dopravy a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obytné
zóně byl MOb Svinov nucen uzavřít pro veřejnou dopravu (mimo dopravní obsluhu a
cyklisty) ul. Radhošťskou.
Velkým problémem byl nárůst dopravy na ul. Bří. Sedláčků. Nachází se zde železniční
přejezd se závorami a světelnou i zvukovou signalizací. Při spuštěných závorách se tu tvořila
až několikasetmetrová kolona, stojící auta bránila vjezdu a výjezdu z bočních ulic a
soukromých pozemků.
Celá akce byla velmi pečlivě s vysokou odborností pracovníků všech zúčastněných organizací
(MMO, Sdružení EXMOST, Dopravoprojekt Ostrava, Policie ČR - Dopravní inspektorát)
velmi dobře připravena a veřejnost v předstihu široce informována.
Hlavní objízdná trasa byla vedena po dálnici D1, která byla po dobu stavby bez poplatku,
řidiči mohli využít také ul. Rudnou.

Změna výluk na svinovských mostech
Objízdná trasa přes ulici Bratří Sedláčků koncem července skončila a v opačném směru bylo
odsouhlaseno řešení, kde průjezd není možný.
22. července došlo ke změně výluky tramvajové dopravy, 27. července ke změně výluky
silniční dopravy, t.j. ke zprovoznění jižního silničního mostu (směr centrum), naopak severní
most byl uzavřen.

Otevření svinovských mostů
Dne 21. prosince byl slavnostně otevřen a předán do zkušebního provozu nový dopravní
terminál na Svinovských mostech. Úpravy v městské hromadné dopravě a střídavé dopravní
uzávěry obou mostů trvaly 344 dnů, zahájeny byly 13. ledna. Vždy v jednom směru byla na
dálnici a Rudnou ulici odkláněna osobní automobilová doprava z velmi důležité spojnice mezi
centrem Ostravy a Porubou.
Nositelem projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ bylo město
Ostrava a Moravskoslezský kraj, zhotovitelem díla Sdružení pro přednádraží prostor Svinov
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II. etapa firmy IMOS Brno, a.s. a SDS EXMOST spol. s r.o. Stavební náklady projektu činily
416,3 mil. Kč s DPH, z toho na město Ostrava připadla částka 304,3 mil. Kč s DPH (z toho
dotace ROP je 91,98 %, čili 280 mil. Kč), na Moravskoslezský kraj 112 mil. Kč s DPH (z
toho dotace ROP 70 %, čili cca 78,4 mil. Kč). Předpoklad úspor získaných v rámci
výběrového řízení je 49,3 % z původních nákladů – 796 mil. Kč s DPH.
Cílem projektu bylo vytvořit dopravní terminál nadregionálního významu, který propojuje a
integruje železnici, individuální automobilový provoz, dálkovou autobusovou dopravu
s městskou hromadnou dopravou. V jeho rámci vznikly také dvě okružní křižovatky na ulici
Bílovecké, sjezd z ulice Opavské a křížení s prodlouženou částí Peterkovy ulice.

Opravy místních komunikací
Byla provedena oprava chodníků na ulici Hradecké v hodnotě 1 409 000,- Kč a na ulici
Makarenkově za 1 443 000 Kč. Byly opraveny chodníky a části komunikací (povrhy z
žulových kostek), které nebyly dotčeny rekonstrukcí vodovodu a kanalizace a byly tak
předlážděny celé povrchy.
Došlo k rekonstrukci povrchu části ulice Jelínkovy (od nové hasičské zbrojnice po křižovatku
s ulicí Dr. Kudely ) za 1 200 000,- Kč.
Byl zbudován nový cyklistický přejezd na ulici Polanecké v hodnotě 89 000,- Kč.
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ŠKOLSTVÍ
Zápis do 1. tříd
K zápisu do prvních tříd, který se konal ve dnech 16. – 19. ledna, přišlo 60 dětí bydlících ve
Svinově a jeho okolí.
Kromě rodičů, prarodičů a sourozenců doprovodily budoucí prvňáčky také paní učitelky z
mateřské školy.
V průběhu zápisu bylo sledováno, jak dítě komunikuje, zda je schopno dostatečně se
soustředit a jaká je úroveň jeho rozumových schopností.
Předškoláci si pro své budoucí paní učitelky i spolužáky připravili řadu velmi pěkných
básniček a písniček. Zaslouženou odměnou jim byly sladkosti a dárečky, které pro ně vyrobili
žáci základní školy

Lednové lyžování
Každý den ráno v 8:00 vyráželo od školy cca 38 dětí a 2 vyučující autobusem na Bílou. Tam
už je čekali u dětí oblíbení instruktoři z lyžařské školy SUN SKI OUTDOOR, kteří zajistili
dětem i vhodnou výzbroj.
Každodenně ve dvou dvaapůlhodinových blocích (přerušených pauzou na lehký oběd) se
všichni zdokonalovali v jízdě na lyžích nebo snowboardu, učili se oblouky smýkané i řezané,
trénovali jízdu samostatnou a paralelní, vyzkoušeli překonávání překážek, různé terény,
slalom, carving. Pro obměnu programu byla do výuky zařazena i chůze na sněžnicích
a jízda na snowbladech.
Celý kurz byl poslední den zakončen závody ve slalomu na lyžích i SNB. Atmosféra souboje
a radost z překonaných nástrah a překážek jistě zocelily charakter žáků a přispěly k oblibě
zimních sportů.

Jubileum ZUŠ D. Lidmily
V únoru oslavila Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily 20 let svého působení.
Myšlenka na zřízení hudební školy ve Svinově byla poprvé formulována na závěrečném
posezení po zdařilém koncertě Ženského pěveckého sboru Svinov, Dětského pěveckého
sboru (DPS) Svinov a Dětského pěveckého sboru Doubraváček z Chotěboře. DPS Svinov
pracoval tehdy pod vedením manželů Lidmilových při základní škole. Velkým úsilím ředitele
základní školy Z. Ivanča, vedení obvodu a RNDr Jiřího Čecha, tehdejšího ředitele školského
úřadu v Ostravě, byla dřív než do roka umělecká škola zřízena a umístěna do budovy
Bílovecká 1.
Škola má z kapacitních důvodů povoleno 310 žáků. V žádném roce tento počet nepodkročili,
všechny hudební obory i obor výtvarný jsou beze zbytku naplňovány.
V průběhu let budova dostala koncertní sál i místnosti pro vedení školy a učitelský sbor, je
vybavena koncertním křídlem, varhanami, stále se zlepšuje vybavení tříd.
Škola už léta udržuje pracovní přátelství se spřízněnými školami z Polska, Slovenska a
Maďarska, je pravidelně zapojena do mezinárodního projektu, který obnáší hudební soutěže a
festivaly s centrem v maďarském Törökszentmiklós.
Oslava 20leté činnosti školy byla zahájena koncerty jejich žáků, a to klavírním recitálem
Terezy Bastlové 18. ledna, koncertem klavírní třídy Jekatěriny Garbové 25. ledna, pěveckým
koncertem Barbory Čechové s hosty z řad sólistů operety ND Moravskoslezského 26. ledna,
koncertem komorních her a souborů 15. února a také výstavou výtvarného oboru.
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Slavnostní Jubilejní koncert se uskutečnil ve středu 22. února v podkrovním sále školy, kde
bylo zároveň pokřtěno nové CD s nahrávkami žáků.

Haló, pane Karnevale....
V pátek 24. 2. se mateřská škola na Polanecké ulici proměnila v „ Knoflíkův ZOO karneval“.
Dětský rej plný krásných masek, písniček, soutěží, tanečků spolu s klaunem Knofl íkem a
jeho kulatým kamarádem Helele provázely děti celé dopoledne.
Program, ve kterém děti jely „do ZOO“, byl doprovázen různými překvapeními a samozřejmě
sladkými odměnami.
Úsměv a dobrá nálada dětem nezmizela ani odpoledne, kdy své zážitky sdělovaly svým
rodičům, a za to patří dík všem, kteří k tomu přispěli.

Spolupráce MŠ a ZŠ
V pondělí 27. února se dětem z MŠ Rošického postarali o hezkou zábavu žáci 8. třídy ZŠ
Bílovecká. S učitelkami Mgr P.Bystroňovou a Mgr.M.Farkasovou, v rámci českého jazyka,
zahrály dětem veselou pohádku „O Karkulákovi“.
Potom si každý velký vzal ke stolečku jednoho malého a společně si vyrobili pohádkovou
loutku z papíru. Všechny děti byly nadšené, že si mohou pohrát a popovídat.
Paní učitelky z MŠ a ZŠ se shodly na tom, že se akce povedla a bylo by škoda v podobných
akcích nepokračovat.

Cvičný poplach ve škole
V pátek 30. března měli možná obyvatelé svinovského sídliště strach, zda se v ZŠ a MŠ na
ulici Evžena Rošického něco nestalo.
V dopoledních hodinách mohli totiž spatřit u budovy policisty a dva hasičské vozy se
zapnutými majáky. Naštěstí nešlo o skutečný požár, ale o cvičný požární poplach. Ten
vyhlásili žáci z hasičského kroužku na pokyn pana ředitele v 10:10 hodin. Všechny děti i
zaměstnanci školy byli na určeném evakuačním místě během 4 minut. Hasiči prohlédli
všechny prostory školy a v 10:18 hodin pan ředitel pochvalou za vzornou evakuaci cvičný
poplach ukončil. Poté si děti mohly prohlédnout oba hasičské vozy a zeptat se mužů v
uniformě na vše, co je zajímá.

Velikonoční dílny
V mateřské škole Polanecká se 2. dubna uskutečnila akce „Velikonoční dílny“, na které děti
spolu se svými rodiči vyráběly krásné velikonoční ozdoby. Všichni se zájmem a velkou
kreativitou lepili beránka z pilin a vaty, zdobili kuřátka, velikonoční kraslice a přáníčka.
Celé odpoledne provázela všechny zúčastněné dobrá nálada.

6. ročník Memoriálu Marka Bílého
Ve středu 4. dubna se uskutečnil na naší škole již 6. ročník Memoriálu Marka Bílého. Celý
program zahájil ředitel Zdeněk Ivančo a místostarostka Jiřina Broulíková.
Této sportovní akce, jako vzpomínky na bývalého žáka školy Marka Bílého, se zúčastnili žáci
5. – 9. tříd. Chlapci a dívky soutěžili ve dvou věkových kategoriích ve florbalu, vybíjené,
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odbíjené, turnaji ve stolním tenisu a šipkách. Z široké nabídky sportovních aktivit si vybrali
téměř všichni žáci, ostatní pomáhali s organizací a povzbuzovali soutěžící.
Utkání probíhala v příjemné, sportovní atmosféře a vyhráli opravdu ti nejlepší: florbalový
turnaj chlapci 7. B a 9. A , turnaj ve vybíjené dívky 7. A a v odbíjené dívky 9. A.
V turnaji ve stolním tenisu zvítězili Dominik Toman ze 7. A a Marek Ozner z 9.A.
Sportovní dopoledne skončilo vyhlášením výsledků a předáním putovních pohárů a cen
vítězům.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna odpoledne mohli obyvatelé Svinova potkat průvod asi 40 roztomilých a
určitě moc hodných čarodějnic a čarodějů následujících papírovou čarodějnici až k místní
hasičárně. Do hranice, která tam byla přichystána, čarodějnici zarazili a mohl začít
čarodějnický rej. Malé čarodějnice i čarodějové létali na košťatech, s kočkou na zádech honili
myšky, pořádali mezi sebou závody. Za splnění všech úkolů si pak vyzvedli malou sladkou
odměnu.
Na závěr čarodějnického odpoledne hasiči hranici s papírovou čarodějnicí zapálili. Spolu s ní
nadobro spálili uplynulou zimu a postavením májky přivítali jaro.

Hřiště ZŠ Bílovecká 10
Již sedmým rokem je toto hřiště zpřístupněno veřejnosti po ukončení provozu školy díky
účelové dotaci z rozpočtu SMO na provoz hřišť škol a školských zařízení.
V letošním roce nově provádí správce hřiště bezplatnou výpůjčku sportovních potřeb,
zakoupených z transferů SMO za účelem zabezpečení prevence kriminality.
Každoročně je zpracováván ředitelem školy provozní řád hřiště, na jeho dodržování je
kladen velký důraz a jeho porušování řeší Městská policie Ostrava, se kterou správce hřiště
spolupracuje.
Výňatek z provozního řádu:
1. Provozní doba:
Pondělí až pátek od 15.30 hodin do setmění, nejdéle do 20.00 hodin.
Sobota, neděle, svátky, období školních prázdnin od 10.00 hodin do setmění, nejdéle do 20.30
hodin.
2. Bezplatné zapůjčení sportovních pomůcek ve dnech:
pátek, sobota a neděle (míče, sítě, badmintonu, kroket apod.) od 16,30 hodin do 18,00 hodin
u správce hřiště, který bude v tuto dobu přítomen na hřišti.

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2012
Dne 4. května se na ZŠ a MŠ Bílovecká 10 konalo obvodní kolo dopravní soutěže Mladý
cyklista. Soutěže se zúčastnilo 18 čtyřčlenných družstev škol obvodu Poruba.
Děti soutěžily ve dvou kategoriích - mladší: 4.– 6.třída, starší : 7.– 9.třída, všichni v
disciplínách pravidla silničního provozu, jízda zručnosti a zdravověda. Rozhodčími
soutěže byli kromě pedagogů účastnických škol také příslušníci Městské policie z oddělení
Prevence a dohledu a členové záchranářského týmu ČČK.
Družstva, která se umístila v obou kategoriích na prvních třech místech, postoupila do
městského finále konaného 11. května na ZŠ A.Kučery v Ostravě - Hrabůvce. Jednalo se o
žáky ZŠ K. Pokorného, J. Valčíka, J. Šoupala, Bílovecká - Svinov, H. Salichové – Polanka.
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100 let měšťanské školy
Ve čtvrtek 20. září proběhly oslavy stého výročí založení české měšťanské školy ve Svinově.
Na konci 19. století probíhala většina výuky v našich školách v německém jazyce. Bylo tomu
tak i ve Svinově, ten se v té době nacházel v Rakousko – Uherské monarchii.
K první změně došlo ve Svinově 4. 12. 1910, kdy byla slavnostně otevřena česká škola v nové
budově na adrese Bílovecká 1.
Díky příznivé situaci v letech 1910 -1914, kdy Svinov po vyhraných volbách řídili česky
hovořící obyvatelé, založil Jan Jandásek dne 20. září 1912 Smíšenou školu měšťanskou s
výukou českého jazyka v budově Bílovecká 10.
Uplynulých sto let školy se zapsalo do povědomí několika generací žáků. Škola prožívala
období růstu počtu žáků i kvality. Bohužel byla i období, která škole nepřála. V letech druhé
světové války nastal útlum počtu žáků v měšťanské škole, ta byla později proměněna ve
vojenskou nemocnici.
Po osvobození Svinova 30. 4. 1945 se začalo s obnovou budov, aby se do nich mohl co
nejdříve vrátit školní život. Intenzivně se připravovala výuka. Už 10. června se začalo ve
škole vyučovat. 18. července 1946 dostala škola vzácnou návštěvu. Zavítal sem president
Československé republiky, pan Dr. Edvard Beneš se svou chotí.
Historie školy se v dalších letech odvíjela od vedení státu a města. V roce 1957 byl Svinov
začleněn do velkého obvodu Poruby, později Ostravy 4. Změnil to až rok 1989. Komunální
volby v roce 1990 byly už volbami do obvodního zastupitelstva ve Svinově. Zvolené
zastupitelstvo se stalo zřizovatelem školy na území Svinova.
Za dva roky nato, 1. 2. 1992, zřizovatelem Základní umělecké školy ve Svinově. 1. 1. 1993
získala ZŠ Ostrava – Svinov právní subjektivitu. 1. 1. 2003 došlo ke sloučení tří mateřských
škol se základní školou.
Samotná oslava se uskutečnila přesně v den stoletého výročí školy, od 14:00 do 16:45 si
každý individuálně mohl prohlédnout prostory školy, shlédnout prezentaci výuky v učebnách,
navštívit výstavu 100 let měšťanské školy v gymnastickém sále. Od 17:00 hodin se konala
slavnostní akademie v prostorách tělocvičny v budově Bílovecké 10. Každý dospělý
návštěvník obdržel barevný Almanach vydaný u této příležitosti a pamětní medaili.

Přeshraniční spolupráce
V rámci projektu „Společně za sportem, kulturou a historií“ se žáci ZŠ a MŠ Ostrava Svinov a
Gymnazia nr.7 Rybnik zúčastnili několika společných projektových dnů.
Koncem května se poprvé vydali do Polska, kde proběhl projektový den „Olympiáda“. Ve
skupinových aktivitách, jako je házená, minikopaná, volejbal, se jim moc nedařilo, ale zato si
to vynahradili v atletických disciplínách, kde získali dvě zlaté, sedm stříbrných a pět
bronzových medailí.
V pátek 15. června se někteří žáci naší školy vydali na další, již druhou, návštěvu Polska.
Úvodem jim polské dívky řekly několik slov o Slezsku, potom se jim představili žáci
gymnázia v krojích, některé dokonce vyzvali ke společnému tanci. Společně se naučili
polskou písničku, ochutnali „Slezskou buchtu“, otrhávali peří do peřin, skládali čepičky a
seznámili se s jinými polskými zvyky, které se kdysi dodržovaly.
Poté následoval kulturní program, nás reprezentoval taneční kroužek Opavička a žáci 9.
ročníku, kteří zahráli pohádku.
Projektový den „Gastrofestival“ proběhl ve středu 19. září ve svinovské škole.
Slavnostní přivítání a zahájení projektového dne proběhlo v multimediální učebně.
Společnou akademii zahájil pan ředitel Mgr. Zdeněk Ivančo a starostka MOb Svinov Ing. Eva
Poštová, CSc., potom následoval program našich žáků a po malé přestávce předvedli svůj
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program žáci partnerské školy.
Od 1. do 5. října se někteří žáci naší základní školy zúčastnili týdenního pobytu v hotelu
Beskid ve Wisle. Partnerská škola se snažila připravit pro své hosty zajímavý program,
všichni společně vystoupali na Čantoryji a Skrzyczne, svezli se na lanové a bobové dráze,
navštívili Slezské muzeum Beskyd, muzeum Adama Malysze a Kawulokovu chalupu, ocitli se
na hranici tří zemí.

Vinobraní
Dne 9. listopadu uspořádalo SRPŠ při ZŠ Bílovecká 10 ve společenském sále vedle
fotbalového hřiště tradiční Vinobraní. K příjemně strávenému večeru přispěla již osvědčená
kapela Petra Jiříčka, která hrála k tanci i poslechu. Zpestřením programu byla bohatá tombola.
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SLUŽBY, OBCHOD A PODNIKÁNÍ
Jarní sběr velkoobjemových odpadů
Ve dnech 16. – 19. dubna se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového komunálního odpadu, a to
dle níže uvedeného rozpisu.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny:
16.4.
ul. Psohlavců
naproti domu čp. 422
přistavení do 10,00
ul. Lelkova
konec komunikace (parkoviště)
ul. Stanislavského
nad parkem naproti domu čp. 528
17.4.
ul. Mičurinova
křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Bílovecká
mezi domy čp. 115 a 117
ul. Stanislavského
naproti domu čp. 582
17.4.
ul. Polanecká
vjezd vedle domu čp. 1/68
přistavení do 10,00
ul. F. a A. Ryšových
křižovatka ulic F.a A. Rýšových a V Dubí
ul. Bří Sedláčků
parkoviště u potravin Jarmar
18.4.
ul. Polanecká
naproti prodejny AutoProgres
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční
naproti Rybaspolu
ul. Elektrárenská
před telefonní budkou
18.4.
ul. Jelínkova
na křižovatce s ul. Dr. Kudely
přistavení do 10,00
ul. E.Rošického
u křižovatky s ul. E.Trioletové
19.4.
ul. E.Rošického
před domem čp. 1072/2 - obratiště
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Urbaníkova
parkoviště nad Domem služeb

Příměstské tábory
O prázdninách proběhly dva příměstské tábory Dětského klubu Šípáček. Na počátku se děti
seznámily, utvořila se parta a přitom si zahrály spoustu her v okolí hasičské zbrojnice.
V dalších dnech děti vyrazily na Fungolf v Mariánských horách, strávily příjemné dopoledne
tady na statku, kde si zajezdily na konících, jely za hasiči do Zábřehu, viděly tam v akci
výjezd zásahového vozidla i přilétat vrtulník.
Tábor ukončily hrami v hasičské zbrojnici, soutěžemi a tvořením motivů na savování triček.

Letní tábory pro děti
Pionýrská skupina Ještěr v létě opět uspořádala dva turnusy letních táborů na své základně na
Šancích v Beskydech, kde se děti učí nejen samostatnosti, ale i soužití v kolektivu.
Letošní tábory navštívilo celkem 72 dětí. Pro některé to byly první dva týdny bez rodičů, jiní
jsou již stálými účastníky na těchto akcích.

Rozšíření služeb
V pondělí 3. září byly slavnostně otevřeny nové služby pro občany v blízkosti nádraží,
konkrétně na náměstí Dr. Brauna č.p.369 ( původně tam sídlila Městské policie), a to ordinace
praktického lékaře pro dospělé, lékárna a soukromá rehabilitace Miroslava.
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Podzimní sběr velkoobjemového odpadu
Sběr velkoobjemového komunálního odpadu se uskutečnil ve dnech od 22. – 25. října, a to dle
níže uvedeného rozpisu.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny:
22.10.
ul. Psohlavců
naproti domu čp. 422
přistavení do 10,00
ul. Lelkova
konec komunikace (parkoviště)
ul. Stanislavského
nad parkem naproti domu čp. 528
23.10.
ul. Mičurinova
křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Bílovecká
mezi domy čp. 115 a 117
ul. Stanislavského
naproti domu čp. 582
23.10.
ul. Polanecká
vjezd vedle domu čp. 1/68
přistavení do 10,00
ul. F. a A. Ryšových
křižovatka ulic F.a A. Rýšových a V Dubí
ul. Bří Sedláčků
parkoviště u potravin Jarmar
24.10.
ul. Polanecká
naproti prodejny AutoProgres
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční
naproti Rybaspolu
ul. Elektrárenská
před telefonní budkou
24.10.
ul. Jelínkova
na křižovatce s ul. Dr. Kudely
přistavení do 10,00
ul. E.Rošického
u křižovatky s ul. E.Trioletové
ul. E.Rošického
u křižovatky s ul. E.Trioletové
25.10.
ul. E.Rošického
před domem čp. 1072/2 - obratiště
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Urbaníkova
parkoviště nad Domem služeb
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Činnost Městské policie ve Svinově
Spádová služebna MP, která sídlila v budově na náměstí Dr. Brauna č.p. 369, byla začátkem
roku v rámci centralizace přestěhována do Poruby na Martinovskou ulici. Strážníci si pouze
ponechali 2 místnosti, jednu kancelář ve 3. NP a technickou místnost v suterénu. Nadále však
spolupracovali při plnění úkolů s místně příslušným oddělení Policie ČR a ÚMOb Svinov.
Dohlíželi na dodržování veřejného pořádku a přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku.
Preventivně působili v rámci bezpečnostních opatření při konání kulturních, společenských a
sportovních akcí. Velká část zmíněné preventivní činnosti probíhala zejména v okolí nádraží
ČD, zastávek MHD na svinovských mostech a také v okolí ubytovny v Dubí. V této části
Svinova po zřízení ubytovny velmi stoupla kriminální činnost díky zde ubytovaným osobám.

Akce Technického dvoru
Po novém roce pracovníci TD vyklízeli sklepy a suť v domě č.p. 55 na ulici Bratří Sedláčků.
V souvislosti se zahájením rekonstrukce svinovských mostů spolupracovali na demoličních
pracích výtahů a převzali do údržby provizorní schodiště a zastávky.
Koncem ledna v rámci převzetí budovy městské policie na náměstí Dr.Brauna stěhovali
nábytek a rozváželi ho na určená místa.
V garáži TD se naplno rozjelo řezání, hoblování, broušení a natírání desek na kompletní
rekonstrukci dřevěných částí laviček na náměstí Dr.Brauna a dalších poškozených věcí v
jiných částech Svinova. Zároveň začaly předjarní ořezy živých plotů a ostatních dřevin včetně
kácení havarijních i plánovaných stromů a zpracování dřevní hmoty pro kotelnu TD.

Nové vybavení
Posezení vedle fotbalového hřiště TJ Vítkovice bylo na jaře vybaveno novou houpačkou se
skluzavkou a houpadlem.
K pískovišti dětského hřiště na ulici Stanislavského byly dodány nové lavičky.
Veškeré vybavení financoval městský obvod.
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KULTURA A OSVĚTA
Obecní ples
Rada MOb Svinov uspořádala v pátek 20. ledna ples, který tentokrát probíhal v prostorách
restaurace U Vlka. K tanci a poslechu hrála hudba RESPECT. Návštěvníci plesu byli velmi
spokojeni příjemným prostředím, kvalitním jídlem a bohatou tombolou.

Jarní vítání občánků
Komise pro občanské záležitosti připravila na sobotu 14. dubna slavnostní vítání nových
občánků Svinova. Uvítáno bylo 11 dětí se svými rodiči. Po kulturním programu se rodiče
zapsali do pamětní knihy, maminky dostaly kytičku a malý dárek.

Májové setkání seniorů
Ve čtvrtek 10. května od 15.30 hodin se v jídelně ZŠ a MŠ na Bílovecké ulici 10 uskutečnilo
májové setkání seniorů, které připravila komise pro občanské záležitosti Rady MOb Svinov.
Po úvodním projevu starostky E. Poštové následoval kulturní program připravený dětmi
školní družiny pod vedením vychovatelek S. Burdíkové a S. Bohušové v podobě pásma
básniček, písní a tanečků. Děti také připravily pro účastníky akce drobné dárky.
Dále na setkání přítomné informovala pracovnice ÚMOb Svinov Daniela Plečková a za
agenturu „Selma“ Klára Janoštíková o formách a možnostech ze sociální oblasti.

Jarní setkání s jubilanty
V obřadní síni MOb Svinov se ve středu 23. května uskutečnilo slavnostní setkání jubilantů,
kteří v I. pololetí tohoto roku dovršili 70 a 75 let. Akce pořádané komisí pro občanské
záležitosti se zúčastnilo 15 oslavenců, kulturní program zajistila zdejší ZUŠ D. Lidmily.
Po zapsání do pamětní knihy a přípitku setrvali přítomní v rozhovoru s paní starostkou Evou
Poštovou o běžných problémech Svinova.

Z činnosti knihovny
V měsíci březnu připravily pracovnice knihovny soutěž pro děti s názvem „Putování se
Světošlápkem“, dále soutěže pro všechny čtenáře „Dřistaš po našimu?“ a „Co to za bazmek?“
a malou výstavku cizojazyčné literatury „Týden čtení“.
V dubnu probíhal měsíc ekologie s výstavou tematické literatury a soutěž pro děti „Kvíz
Ferdy Mravence“.
Na květen si připravili soutěž pro děti „Studený máj v stodole ráj“ a „Májové čtení“ pro
všechny čtenáře.
Pak byla knihovna uzavřena z technických důvodů (zatékání při dešti) a důvodu stěhování do
nových prostor na náměstí Dr. Brauna 369.
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Letní vítání občánků
Dne 2. června se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků v obřadní síni MOb Svinov,
které připravila komise pro občanské záležitosti. Slavnosti se zúčastnilo 7 dětí se svými
rodiči, kteří zhlédli připravený kulturní program a pak se zapsali do pamětní knihy.

Knihovna ve Svinově opět otevřena
1. listopadu byla v nových prostorách 1. patra budovy na náměstí Dr. Brauna 369/6, naproti
svinovskému nádraží, otevřena pobočka Knihovny města Ostravy, která byla přestěhovaná
z ulice nad Porubkou. Rekonstrukci knihovny, která je nyní díky novému výtahu v budově
bezbariérová, zrealizovali Statutární město Ostrava, ÚMOb Svinov a Knihovna města
Ostravy. Novinkou je rozšíření půjčovní doby na čtyři dny v týdnu – pondělí, úterý a čtvrtek
od 8 do 18 hodin a pátek od 8 do 15 hodin.
Čtenáře potěší nový interiér a vybavení pobočky se spoustou krásných knih. Půjčovnu pro
dospělé čtenáře a čítárnu doplňují výstavní prostory s klipy, kde budou fotografie, kresby
nebo dokonce drobné ruční práce. V dopoledních hodinách knihovna pořádá knihovnické
lekce a besedy pro školy a odpoledne se konají akce pro veřejnost – jak pro děti, tak pro
dospělé. V listopadu již proběhla beseda o slonech s ošetřovatelem ostravské ZOO Danem
Zvolánkem za účasti dospělých a dětských čtenářů.
Akce probíhají v rámci projektu „S knihovnou mě baví svět“, který je realizován za podpory
MOb Svinov.

Podzimní vítání občánků
V sobotu 17. listopadu v obřadní síni MOb Svinov proběhlo již třetí letošní vítání občánků,
které připravila komise pro občanské záležitosti. Slavnostního dopoledne se zúčastnily 4 děti
se svými rodiči. Kulturní program připravily děti zdejší ZŠ a MŠ.

Podzimní setkání jubilantů
Ve středu 21. listopadu se v obřadní síni MOb Svinov setkali jubilanti, kteří v II. pololetí
letošního roku dosáhli 70 nebo 75 let. Dostavilo se jich celkem 16. V připraveném kulturním
programu se představily děti ze ZUŠ Dobr. Lidmily se svými učiteli. Pak se přítomní zapsali
do pamětní knihy.

Halloween 2012
V den svátku Všech svatých pionýři a pionýrky uspořádali tradiční akci pro děti s názvem
Halloween. Děti soutěžily v několika disciplínách- strašidelný smích, stezka odvahy,
strašidelný hod, nebo strašidelné puzzle. To vše za doprovodu hrůzostrašné hudby. Jejich
snažení bylo odměněno drobnými dárky a sladkostmi. Účastníci se také zapojovali do soutěže
o nejkrásněji vyřezanou halloweenskou dýni. K ukojení hladu byly pro strašidla připraveny
špekáčky, které si mohla opéct na ohni.
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Změny v sociální reformě
Od l. ledna 2012 začaly být účinné změny, které přinesla sociální reforma.
Změny se týkají především některých dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče pro
osoby zdravotně postižené či způsobu výplaty a administrace dávek. Reforma radikálním
způsobem změnila celý systém sociálních dávek v ČR, zavedla na jejich výplatu sociální
kartu a zpřísnila pravidla pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.
Výplata dávek v hmotné nouzi je zcela v kompetenci Úřadu práce Ostrava. Kontaktní místo
najdou občané v přízemí budovy C Úřadu městského obvodu Poruba na ulici Gen. Sochora,
kde je umístěna pobočka Úřadu práce.
Na úseku sociální práce realizované na ÚMOb Svinov bylo v rámci sociálně-právní ochrany
dětí řešeno 22 nových případů dětí s trvalým bydlištěm na území městského obvodu.
Aktuální, živé případy, o kterých byla vedena spisová dokumentace sociálně-právní ochrany
dětí, zahrnovaly 59 spisů z celkového počtu 187 spisů. Dále zdejší orgán sociálně právní
ochrany řešil 82 případů dětí, které mají trvalý pobyt mimo městský obvod.
Došlo k prudkému nárůstu počtu případů řešených v rámci sociálně-právní ochrany u dětí
fakticky žijících v územním obvodu Svinov, ale s trvalým bydlištěm mimo městský obvod.
Vysoký počet případů vznikl z důvodu realizace sociálních šetření v rodinách žijících na
Ubytovně Svinov, Františka a Anny Ryšových 248. Místo dělníků zde žijí převážně
mnohoproblémové rodiny s dětmi, které se sem stěhují z jiných částí Ostravy, nebo z jiných
měst. Tyto sociálně znevýhodněné rodiny žiji v nevhodných podmínkách ubytovny, které
nejsou uzpůsobeny pro dlouhodobý pobyt rodin s dětmi.
Sociální práce s dospělými osobami, a to zejména s nezaměstnanými, s lidmi bez přístřeší, se
zdravotně postiženými a se seniory nadále v kompetencích úřadu zůstala. Mimo to byla
zřízena funkce sociálního kurátora, kterou do konce roku 2011 vykonával Magistrát města
Ostravy.
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Národní házená
V mládežnických kategoriích došlo k přechodu mnoha hráčů a hráček do vyšší kategorie, ale
přesto především v dívčích kategoriích drží družstva krok s nejlepšími a budou zase bojovat o
postup na Mistrovství nebo Pohár ČR. Poprvé v historii oddílu bylo do soutěží přihlášeno
družstvo dorostenek. Družstvo mužů se v I. lize opět pohybuje na čelních příčkách tabulky,
přezimovalo na krásném druhém místě.

Z činnosti TJ Svinov
Organizace TJ Svinov byla založena na sklonku roku 1994 a sestávala z oddílů České házené
a 2 oddílů ASPV ( Asociace sportu pro všechny). V průběhu let se oddíl házené rozrostl o
další kategorie a přešel v roce 2002 pod TJ SOKOL, takže v původním TJ zůstaly jen oddíly
ASPV-cvičení žen. Dlouholetým předsedou TJ byl Erich Rončka, který odstoupil ze
zdravotních důvodů. V březnu loňského roku si valná hromada cvičenek zvolila jako
předsedkyni Lenku Hudecovou, dlouholetou hospodářkou zůstává Zdeňka Greplová.
Cvičenky platí roční příspěvek od 300-500,- Kč podle toho, zda jsou ekonomicky činné nebo
důchodkyně a určité procento tohoto příspěvku odvádí asociaci.
TJ Svinov má dva oddíly ASPV - l. oddíl starších žen převážně důchodového věku cvičí 2x
týdně, vždy v pondělí a čtvrtek od 18-19,oo hod. Tato cvičení vedou cvičitelky Dana
Sulavová (nositelka Zlatého odznaku Dr.Miroslava Tyrše) a Miluška Špačková. Cvičí s
hudbou a se zaměřením na „Lady“ gymnastiku, procvičování a posilňování určitých
svalových skupin, relaxační cviky apod. Občas se používají i jiné prostředky, jako míče,
lavičky, žebřiny, gumičky. V letošním roce tyto cvičenky nacvičují opět hromadnou
skladu ASPV na Všesokolský slet v Praze, který se uskuteční v červenci 2012.
II. oddíl mladších žen cvičí rovněž 2x týdně, pondělí a čtvrtek od 19-20,oo hod. Tuto
skupinu mají na starosti cvičitelky Jana Klimešová, Lenka Hudecová, Lada Pščolková.
Cvičení je zaměřeno na aerobní cvičení, step, kalanetiku, kondiční cvičení s gumičkami
a overbaly doplněné o prvky zumby. Závěr cvičení patří relaxaci, uvolnění a protažení celého
těla s prvky protahovací gymnastiky, strečinku a jógy.

Volejbal Svinov – zimní a jarní soutěže
Družstva žen i mužů městského přeboru ve volejbale absolvovala dvě ze tří částí zimní
soutěže. Ženy se po váhavém začátku dostaly do tempa a opět vítězí. V tabulce klesly sice na
druhé místo, ale pouze jeden bod za lídrem z Hrabové. Stále tak mají nakročeno k obhajobě
vítězství z loňského ročníku. Muži B týmu zatím všechny zimní zápasy vyhráli až na jediné
zaváhání a dostali se do horní poloviny tabulky.
Muži A týmu v odehraných zápasech ztratili pouze jeden set a po velmi dobrých výkonech se
ze sedmého místa dotáhli pouze jeden bod od prvního místa.

Výročí kopané
V sobotu 30. června oslavil svinovský fotbal 90 let od svého založení. Tato významná
vzpomínková akce proběhla na hřišti TJ Vítkovice Svinov s následujícím programem:
11.00 – 12.30
žáci FC Svinov – žáci FC Poruba
13.00 – 14.45
muži Svinov – Olešná okres Čadca
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16.00
exhibiční fotbalové utkání
bývalí hráči, partneři a hosté versus Arabela tým (herci, zpěváci, bývalí hráči ČR)
18.00 vystoupení Libor Petrů, Pavel Novotný, Mojmír Maděrič, Jaroslav Sypal a další
V programu se také předvedly mažoretky ELITÉ.
Pro děti byl připraven nafukovací hrad, laserová střelnice a oblíbené soutěže o věcné ceny.

Národní házená – hodnocení 2011/2012
V soutěžním ročníku 2011/2012 výbor oddílu přihlásil do soutěží pořádaných Svazem národní
házené 8 družstev – 5 mužských (mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži A a muži B) a
3 dívčí družstva (mladší žačky, starší žačky, dorostenky).
Ligové družstvo mužů obsadilo v základní části 4. místo a postoupilo do závěrečných bojů
play-off . Ve své první sezóně dorostenky zvítězily v krajském přeboru a na Mistrovství ČR
skončily celkově na 4. místě. Mladší a starší žačky shodně v krajském přeboru skončily na 2.
místě a na Poháru ČR obsadily obě dvě družstva 3. místo. Chlapeckým družstvům se oproti
minulým rokům tolik nedařilo, ale i přesto všechny 3 týmy (mladší žáci, starší žáci,
dorostenci) odehrály mnoho vyrovnaných zápasů.
V této sezóně byla také zřízena přípravka pro děti ve věku od 6 do 9 let, ve které se trenéři
snažili dětem vštípit základní pohybové a herní prvky.

Národní házená – nová sezóna
Do soutěžní sezóny 2012/2013 bylo přihlášeno opět 8 družstev – 4 mužská (mladší žáci, starší
žáci, muži A a muži B) a 4 ženská družstva (mladší žačky, starší žačky, dorostenky a ženy).
Dalším družstvem je minižactvo, které zatím nehraje pravidelnou soutěž, ale na podzim již
proběhl jeden přátelský turnaj, jehož pořádáním byl pověřen oddíl ze Svinova.
Současnými trenéry pro jednotlivé skupiny jsou:
Mladší žákyně - Klára Benešová
Starší žákyně - Vojtěch Beneš
Dorostenky - Katka Strnišťová
Mladší žáci- Zbyněk Planka
Starší žáci - Michal Lach
Přípravka - Alena Pavlíková
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Velikonoční bohoslužby v kostele Krista Krále
Květná neděle 1. duben
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8,00 a 10,00 h.
Zelený čtvrtek 5. dubna
Poslední večeře Páně, ustanovení mše svaté, Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho
zatčení,
mše sv.: 18,30 h. a následná adorace do 21,00 h.
Velký pátek 6. dubna
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa - den přísného postu jako výrazu vědomí
vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18,30 h.
Velká (Bílá) sobota 7. dubna
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými
vojáky,
možnost modlitby u „Božího hrobu“: 8,30 – 19,30 h.
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20,00 h.
Neděle - slavnost Vzkříšení Páně 8. dubna
slavná mše sv.: 9,30 h.
V závěru mše svaté proběhlo žehnání pokrmů a velikonočních beránků.
Tato mše svatá byla přenášená Českou televizí
Velikonoční pondělí 9. duben
mše sv.: 8,00 h.

Velikonoce v Husově sboru
• 1. dubna
• 5. dubna
• 6. dubna
• 8. dubna

10:15 Květná neděle
17:30 Zelený čtvrtek
17:30 Velký pátek (zpívané pašije podle Markova evangelia)
10:15 Boží hod velikonoční

Vánoční období v Husově sboru
23. prosince - od 10:15 hodin 4. neděle adventní
24. prosince - od 22:00 hodin Štědrovečerní bohoslužba
25. prosince - od 10:15 hodin Boží hod vánoční
26. prosince - od 10:15 hodin Sv. Štěpán
30. prosince - od 10:15 hodin Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
6. ledna 2013 - od 10:15 hodin Tři králové
13. ledna 2013 – od 10:15 hodin Křest Páně
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Vánoční bohoslužby v kostele Krista Krále
Pondělí 24. 12. Štědrý den
otevírání betléma 15,00 h (bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
půlnoční mše svatá se sborovým zpěvem 24,00 h
Úterý 25. 12. Slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h
možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána
mše svatá v 8,00 h
možnost návštěvy betléma: 9,00 – 16,00 h
Neděle 30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h s obnovou manželských slibů
Pondělí 31. 12. Svátek sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2012
mše svatá v 15,00 h na poděkování za uplynulý rok 2012
Neděle 1. ledna 2013 Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2013)
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h
možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h
Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
Neděle 13. 1. Svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h
mše svatá v 10,00 h se sborovým zpěvem za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2012
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Málo známá událost z válečných let
Bylo to někdy začátkem května roku 1945, když přistál pod svinovským hřbitovem sovětský
dvojplošník Polikarpov PO – 2, lidově zvaný Kukuruznik. Ve statku Mil. Kudely si sovětské
jednotky zřídily opravářskou dílnu a do konce měsíce června se zde tato letadla opravovala.
K přistávání a odletům se používala louka patřící ke statku.
Ve stejnou dobu bylo zřízeno letiště bojových letadel na polích mezi Novým lesem a polní
cestou Na rybníkách. Tato cesta vedla od Paličkova statku přes mlýnskou strouhu, místní
dráhu do Klimkovic, kolem rybníku Rojek, přes železniční trať a pak doprava kolem
panských stodol zvaných Koráby až k brodu Staré Odry.
Během bojů jedna stodola vyhořela a v druhé si sovětské jednotky zřídily sklad pohonných
hmot, střeliva a signalizačních raket. Letadla Il - 2 byla seřazena ve dvou řadách od vodního
příkopu kolem lesa směrem ke Staré Odře. Prostor mezi Novým lesem a polní cestou byl
rovné pole, což vyhovovalo ke startům.
Začátkem července 1945 se opravna v Kudelově statku zrušila. Kdy bylo zrušeno letiště
bojových letadel se nezaznamenalo a také nebyly pořízeny žádné snímky. Zachovaly se jen
snímky z opravárny v Kudelově statku ze dne 19. 6. 1945.
Fotil a zapsal Vlastimil Vrbka
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OBRAZOVÁ ČÁST

Zápis do 1. třídy

Karneval ve školce
38

Bruslení

Výlet na Pustevny
39

40

Nejstarší obyvatelka Svinova – paní Marie Giričová

Velcí malým

Jarní setkání jubilantů
41

Nová houpačka se skluzavkou

Pouť 2012

42

Zájezd Slavkov a Mohyla míru

43

Kunštát – momentka z keramického trhu

44

Slavnostní otevření ordinace MUDr Lucie Šragové, lékárny Mgr. Martina Mikolajka a
soukromé rehabilitace Miroslavy Marethové na náměstí Dr. Brauna 369

Těsně před otevřením – pásky jsou celé

45

Oslava 100 let měšťanské školy

46

Momentky z vánočního jarmarku

47

Zájezd Lysice

Cimbálová muzika Lipka Ostrava
48

Výlet do Krakova

49

Ze vzpomínek pamětníků

Sovětští letci – snímek z roku 1945

50

